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Veřejnoprávní smlouva
dle § 10a)- 10d) zák. č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V rámci přímépodpory sportovních aktivit schválené zastupitelstvem obce dne

21.7Z.2O2O, usnesením č, 5l2O2O a na základě žádosti z 2L.t2.2020
poskvtovatel:

obec písková Lhota
Písková Lhota 40, 294 31 Krnsko
Zastoupen: lng; Hanou Prskavcovou, starostkou obce
lČo: 509230
(dále jen poskytovatel)
a

Pří!emce:
FK Krnsko, z.s.

Písková Lhota - zámostí 82,294 31 Krnsko
Zastoupen: Petrem Tvarohem, předsedou FK Krnsko, z.s.
Právní statut: zapsaný spolek
lČo: 48683060, Dlč: CZ48683060

Bankovníspojení: GE Money Bank
Č. účtu:18517o257410600
(dále jen přúemce)
UzaVÍrajítuto smlouvu:

l.
1.
2.

Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci wo rok 202I ve výši 60.000,- Kč,
slovy: šed esáttisíc Kč.
Příjemce se zavazuje použíttento finančnípříspěvek na zajištěnípokrytí výdajů:
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běžnéprovozní náklady subjektu
přímépodpory sportu mládeže

revitalizace sportovních ploch

1.

2.

3.
4.

ll.

Finančnípříspěvek podle čl. l. odst. 1této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem
vymezeným v čl. l. odst. 2 této smlouvy.
Finančnípříspěvek bude příjemci poukázán poskytovatelem na základě této řádně
uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem.

Finančnípříspěvek se poskytuje příjemci výhradně na výše uvedené účely
uskutečněné v roce 2020 dle ust. čl. odst. 1 a 2 této smlouvy.
Na poskytnutí finančníhopříspěvku není právní nárok.

lll.
1.

2.

3.

Základní ustanovení:

Povinnostipříjemce:

Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtovánípoužití
poskytnutého
f in a nčn ího p řísp ěvku nejpozději do 3t.72,2O21
Kopie dokladů prokazujícíčerpánípříspěvku musí mít náležitosti účetníchpředpisů.
Při dokládán í vyúčtovánífakturamije nutné, aby příjemce současně doložil výdajový
nebo příjmový doklad nebo výpis z bankovního účtujako doklad o úhradě a pokladní
kn ih u.

Příjemce je povinen předložit vyúčtování fina nčn ího příspěvku dle čl. l. odst. 1 a 2 této
smlouvy podle příslušných ustanovenízák. o účetnictvíč.563/L99L Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

lV,
1.

2.

3.

4.

Dalšíujednání:

Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finančnípříspěvekbyl použit jinak,
než je uvedeno v čl. l. odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětný
finančnípříspěvek v plné výši na účetposkytovatele.
Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtováníposkytnutého
finančníhopříspěvku dle této smlouvy, je povinen do 15 dnů po výzvě zaplatit

smluvnípokutu ve výši 0,5 % denně z výše finančníhopříspěvku poskytnutého dle
této smlouvy.
Poskytovatel si vyhrazuje právo případnékontroly použitífinančníchprostředků
poskytnutých obcí v účetnictvísdružení.
Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použitífinančníchprostředků
jsou nepromlčitelné.

V,

Zvláštní ujednání:

Příjemce finančníhopříspěvku dle smlouvy se 2avazuje k uvedeníobce jako sponzora
v reklamních materiálech.

vl.

závěrečnáustanovení:

Smlouva je vyhotovená Ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží
po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnoudnem podpisu oběma smluvními

střanami.
3. Právnívztahy plynoucí z této smlouvy se řídívýhradně právními normami českého
správního řádu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva
plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

V PískovéLhotě dne 22.12.2020

15, 01.
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FK KRNSKO, z,s.

,
ú /l
?94 3l Kmsko (|U^__q-)
.,.............V. (

lčo: 486

83

060

Plgkoyá Lhola . Zámo8ti

Poskytovatel:

,§..§"l1ii

f{i_iňŤ

Příjemce:

